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Natura 2000 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 
2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att 
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlems-
länder ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och 
arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade 
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s 
arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper 
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 
100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar 
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land. 

Bevarandeplaner 
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda 
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en be-
skrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter 
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och 
naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen 
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. 

Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen 
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när 
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda 
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen. 
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel 
kan andra beslut behövas, t.ex. skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella 
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000. 

I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall 
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen 
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten 
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de 
inte har hunnit beslutas av regeringen. 

Kartor 
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart-
verktyget ”Skyddad natur”. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på 
”kartverktyget skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för 
mer information. 

Tillståndsplikt och samråd 
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder 
utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i 
miljöbalken (7 kap. 27-29 §§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före 
genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information 
finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare. 
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Bevarandeplan för Natura 2000-området

SE0540101 Gamla Ekudden

Kommun: Mariestad

Områdets totala areal: 26,7 ha

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2021-09-28

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2021-12-20

Markägarförhållanden: 

Ägs av Mariestads kommun.

Regeringsbeslut, historik: 
SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

3150 - Naturligt näringsrika sjöar

6410 - Fuktängar

9070 - Trädklädd betesmark

Bevarandesyfte

Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av 
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de 
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det 
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt 
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.

Prioriterade bevarandevärden: De prioriterade bevarandevärdena är att bevara den trädklädda 
betesmarken (9070) och fuktängarna (6410).

Motivering: Ett område med trädklädda betesmarker med ett stort antal skyddsvärda ekar och 
fuktängar som är en viktig fågellokal.

Prioriterade åtgärder: Årligt bete. Området bör även fortsättningsvis omfattas av åtagandeplan för 
betesmarker med särskild skötsel eller av ett skötselavtal. De skyddsvärda träden och eventuella 
ersättningsträd till dessa behöver stå ljusöppet utan igenväxningsvegetation som går upp i 
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kronorna.

Beskrivning av området

Ekudden utgörs av en flack udde i Vänern, som i öster begränsas av Tidans utlopp i sjön. Den del 
av udden som ingår i Natura 2000-området är skyddad som kommunalt naturreservat. Den betas 
med nötkreatur och är bevuxen med ett blandbestånd av ek och al, med inslag av bland annat 
björk och tall. Flera av ekarna är mycket grova och har hög ålder och därmed ett stort naturvärde. 
I inventeringen av skyddsvärda träd hittades 28 skyddsvärda ekar varav 22 är så kallade jätteträd, 
det vill säga de är grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under
brösthöjd.

De långgrunda stränderna är viktiga rastlokaler för fåglar, framför allt vadare. Även en bit av 
Vänern ingår i Natura 2000-området. 

Området har restaurerats under vintern 2002-2003, dels för att friställa och gynna äldre ekar, dels 
för att återskapa större arealer öppna strandängar (de var tidigare kraftigt igenvuxna med vass). 
På före detta åkermarker söder om området har betade våtmarker återskapats för att gynna 
fågellivet. 

Området är ett viktigt rekreationsområde för de boende i Mariestad. Flera fornlämningar finns i 
området. Vänern utgör dricksvattenförekomst, skyddade sjöar enligt vattenförvaltningen och 
ligger inom riksintresse för yrkesfisket och utgör särskilt värdefulla vatten enligt både 
fiskeriverket och Naturvårdverket. Den del av Vänern som ingår är också fredningsområde för 
lax, öring och gös. Området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse för 
friluftsliv.

Utvecklingsmark
Inom området finns utvecklingsmark som på sikt kan utvecklas till Natura 2000-naturtypen 9080 
lövsumpskog.

Vad kan påverka negativt

Områdets naturtyper skulle påverkas negativt av:

-Igenväxning kring de grova hagmarksträden.
-Faktorer som påverkar de gamla hagmarksträden negativt. Detta kan vara skador eller slitage på
stam och rötter från t.ex. betesdjurens gnag, kraftig beskuggning eller svampangrepp som dödar
trädet snabbt.
-Brist på ersättningsträd. Risken finns att det blir ett kontinuitetsbrott när de äldre träden dör.
-Alsjuka.
-Felaktig skötsel, utebliven och/eller otillräcklig hävd i betesmarkerna. Svagt hävd kan utgöra ett
hot med igenväxning som följd.
-Indirekt näringstillförsel som t.ex. läckage av näringsämnen från åkermark, stödutfodring av
betesdjuren eller sambete med gödslad vall skulle påverka negativt. Bete efter
vegetationsperiodens slut och under vinterhalvåret innebär att djuren måste stödutfodras, vilket
ger en näringstillförsel till fältskiktet.
-Slitage och markskador. Det skulle t.ex kunna uppstå om djuren gick i området vintertid. De
blöta markerna är särskilt känsliga för trampskador.
-Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevande
insektsfaunan och bör därför endast användas vid behov.
-Belysning av träden på sommarhalvåret. Det kan påverka fladdermöss och nattlevande insekter
negativt.
-Upparbetning eller bortförsel av dött träd eller vindfälle av grova hagmarksträd.
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-Invandring av gran. Gran kan konkurrera ut lövträd och hagmarksflora.
-Åtgärder i eller utanför området som påverkar områdets hydrologi, t.ex. dikningar, dämningar
eller anläggande av skogsbilvägar i anslutning till området.
-Ändrad markanvändning i anslutning till området. Om t.ex. hävden i närliggande betesmarker
upphör kan det på sikt leda till minskad spridning av arter.
-Luftföroreningar kan skada områdets kryptogamflora, påverka markflora negativt samt påskynda
igenväxning.
-Vänerns reglering. Det behövs ett högvattenstånd på vårvintern så att is motverkar igenväxning
och ett lågt vattenstånd på försommaren för att möjliggöra bete.

Naturtypen 3150 näringsrika sjöar kan påverkas negativt av:
-Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/ eller orsaka genetisk kontaminering.
-Fiske som är skadligt för vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga
produktionsförmåga.
-Intensiv växtodling i tillrinningsområdet ökar risken för erosion samt läckage av växtnäring och
bekämpningsmedel.
-Upphörd hävd och/eller skogsplantering på omkringliggande betesmarker ökar
igenväxningstakten i strandzonen. Ökad andel barrträd i närområdet ändrar markkemi och
förändrar landskapsbilden.
-Vänerns reglering.

Nedan nämnda åtgärder skulle påverka naturtyperna negativt, men regleras i 
reservatsföreskrifterna:
-Skogsbruksåtgärder annat än i naturvårdssyfte i området. Exempel på hot är avverkningar,
gallringar, röjningar i strid med skötselplanen
-Dikning, dämning och annat som förändrar områdets hydrologi.
-Tillförsel av bekämpningsmedel eller gödsel.
-Ändrad markanvändning t.ex. granplantering.
-Exploatering t.ex. bygge av väg eller hus, anlägga brygga, täktverksamhet, grävning, schaktning
etc.
-Muddring
-Introduktion av främmande arter, t.ex. insådd av vallväxter eller trädgårdsväxter.

Bevarandeåtgärder

Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för 
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område. Om en verksamhet eller åtgärd riskerar att på ett betydande sätt påverka ett 
Natura 2000-område så kan denna vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-
området. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller 
är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28 a § miljöbalken).

Området är även skyddat som kommunalt naturreservat. Vattnet ligger inom fredningsområde för 
lax, öring och gös. Hela området ligger inom strandskydd.

Artförekomsten i ekarna bör inventeras. Belysningens påverkan på området bör ses över.

Floran och faunan knutna till ekarna i området är beroende av att även ekområdena i närheten 
bevaras. Dessa ekar bör därför inte avverkas i samband med t ex anläggning av ny bebyggelse, de 
bör heller inte tillåtas bli inväxta i tät skog, då det minskar ekarnas livslängd. Döda ekstammar 
bör också sparas.
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När det gäller bevarandeåtgärder för Vänern så behövs en miljöanpassad reglering av sjön för att 
minska problemen med igenväxning av fågelskären och dess stränder. Det behövs ett 
högvattenstånd på vårvintern så att is motverkar igenväxning och ett lågt vattenstånd på 
försommaren för att möjliggöra bete.Det behövs också förebyggande åtgärder inom fisket-, jord- 
och skogsbruk, liksom vad gäller påverkan från industrier och avloppsreningsverk inom Tidan 
och Mariestadsvikens avrinningsområde, så att en god  vattenkvalitet kan upprätthållas.

Skötsel: Området behöver årligt bete. År 2021 har stora delar av området miljöersättning för 
särskilda värden enligt landsbygdsprogrammet och åtagandeplaner för skötseln av området är 
knuten till ersättningen. Området bör även fortsättningsvis omfattas av åtagandeplan för 
betesmarker med särskild skötsel eller av ett skötselavtal. Röjning av sly, vass och putsning av 
betesmarkerna görs vid behov. De skyddsvärda träden och eventuella ersättningsträd till dessa 
behöver stå ljusöppet utan igenväxningsvegetation som går upp i kronan.

Uppföljning av naturtyper och arter

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske 
enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål, 
så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs 
sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner 
och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arterna 
har gynnsamt tillstånd.
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Naturtyper och arter enligt art‐ och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

3150 ‐ Naturligt näringsrika sjöar

5,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Till naturtypen räknas den del av Vänern som ingår i området. Vattenförekomstens ekologiska 
status bedöms vara måttlig. Bottenfaunan och de fysikaliska-kemiska parametrarna visar på 
Hög till God status, men ekologisk status klassas ned till måttlig då den sammanvägda 
parametern Hydrologisk regim i sjöar visar på måttlig status. Vänern regleras på ett sätt som 
påverkar sjöns ekologiska status. Sjön saknar naturliga vattenståndsvariationer och 
strandmiljöer, som är beroende av perioder av högvatten/lågvatten, växer igen. Bedömningen 
stöds av undersökningar av bland annat strandvegetation, som visar på en stor 
igenväxningsproblematik. Ljusförhållandena är goda. Sjön är inte försurad och 
syrgasförhållandena höga.

Generell beskrivning av naturtypen: Naturligt eutrofa sjöar och småvatten med hög biologisk 
produktion och artrika samt generellt näringskrävande växt och djursamhällen. Vattnet är 
näringsrikt och välbuffrat, klart eller relativt grumligt. Sjöhabitatet omfattar stranden upp till 
medelhögvattenlinjen. Naturtypen förekommer under högsta kustlinjen (Littorina HK) samt på 
kalk- eller näringsrika jordar och berggrund samt i områden med källpåverkan. Naturtypen kan 
indelas i flera olika botaniska sjötyper men artsammansättningen är mångsidig och består av 
näringskrävande (eutrofa) arter. Långskotts- eller slingeväxter förekommer rikligt och 
strandzonens vegetation är varierad och har relativt stort inslag av örter. Sedimenten är ofta 
lerrika. Representativa sjöar har  pH >7 och bestämda totalfosforhalter. Välbevarad 
grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.
Karaktärsarter: Dyblad, ålnate och andra naten, andmat, stor andmat, vattenaloe, vattenbläddra, 
gul näckros, kransslinga och hornsärv. Typiska arter är bland annat: blomvass, slamkrypa, 
axslinga, bandnate, stor andmat, mossan vattenstjärna, trastsångare, sothöna, årta skrattmås, 
smådopping, skäggdopping, gädda och gös m fl.

Naturtypen är känslig för övergödning, upphörd hävd, igenväxning, stora homogena 
bladvassbestånd, förändringar i ansluten grundvattenförekomst och ensartad strandvegetation.

Bevarandemål

Arealen naturligt näringsrika sjöar ska vara minst 2 hektar. 

Struktur och funktion:
-Viken vid gamla Ekudden ska ha en naturlig eller miljöanpassad hydrologisk regim. Det ska
finnas en naturlig vattenståndsvariation som skapar en variation av strandmiljöer med hög
biologisk mångfald.
-Det ska finnas effektiva passager för djur, växter, sediment och organiskt material till
anslutande vattensystem och svämplan.
-Vattenkvaliteten ska vara god och får lägst motsvara god status med avseende på
kvalitetsfaktor för näringsämnen, siktdjup och syrgas enligt HVMFS 2013:19
-Halten av näringsämnen ska vara naturligt hög och får lägst motsvara god status med
avseende på växtplankton och bottenfauna enligt HVMFS 2013:19
-Artsammansättningen ska domineras av näringskrävande arter där långskotts- och
slingerväxter förekommer rikligt. Vegetationen i strandzonen är varierad och med inslag av
örter.
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-Sjön ska ha en naturlig strandzon och närområde.
-Öppna stränder orsakade av bete ska förekomma rikligt.
-Hydrologin i sjöns strandzon ska vara intakt och inte starkt påverkad av dikning.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen bedöms inte vara gynnsamt. Detta beror främst på 
avsaknad av naturliga variationer i vattenståndet, med brist på tillräckliga 
vattenståndsvariationer och iserosion för att hålla igenväxning borta från grunda bottnar och 
stränder.
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6410 ‐ Fuktängar

4,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

På Gamla Ekudden finns denna naturtyp på de öppna betade strandängarna. Här finns bland 
annat, för naturtypen, typiska kärlväxter som hirsstarr, ängsbräsma, blodrot, stjärnstarr, 
ängsruta och kärrspira enligt Länsstyrelsen uppföljning av gräsmarker i skyddade områden. 
Typiska fågelarter som årta, bläsand, gulärla, storspov, småfläckig sumphöna, tofsvipa, 
skedand, rödbena och enkelbeckasin förekommer i eller i närheten av området enligt 
Artportalen. 

Generell beskrivning av naturtypen:
Hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr nedanför trädgränsen. Naturtypen har 
utvecklats genom lång hävdkontinuitet. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av 
igenväxningskaraktär, är 0 - 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Två undertyper finns: a) 
Fuktängar på neutrala till alkaliska, kalkrika jordar med ett varierande vatteninnehåll, ofta 
relativt artrika, här ingår bl.a. "kalkfuktängen"; och b) Fuktängar på surare jordar, ibland 
torvrika med blåtåtel, tåg- och starrarter. Typen varierar beroende på hävd och hävdintensitet. 
Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt 
höga bevarandevärden.

Typiska arter, exempel:
6410 a: Hårstarr, ängsstarr, ängsnycklar, vildlin, tätört m.fl.
6410 b: Jungfru Marie nycklar, gökblomster, stagg, granspira m.fl.
Gemensamma: darrgräs, hirsstarr, ormrot, slåtterblomma, svinrot, gulärla, storspov, rödbena, 
toftsvipa.

Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samt 
konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändrad 
hydrologi som t.ex. förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för 
minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen av Fuktängar (6410) ska vara minst 4,9 hektar. Regelbunden hävd genom bete (ej 
vintertid) eller slåtter och efterbete ska påverka området. Ingen skadlig ansamling av förna 
(t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska och 
karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig. 
Hydrologin och vattenståndet ska variera naturligt och översvämningar ske regelbundet 
och/eller säsongsvis. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller 
körspår eller andra avvattnande anläggningar som medför negativ påverkan. Näringsstatusen i 
marken ska vara naturlig. Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten. Varken vedartad 
eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. För 
naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Fysiska strukturer som blå bård ska 
förekomma. Typiska arter ska förekomma.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet är år 2018 gynnsamt.
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9070 ‐ Trädklädd betesmark

8,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen utgörs på Gamla Ekudden av ekhagmarker, som i fuktigare partier har stora inslag 
av medelålders al. De största naturvärdena är knutna till ekarna. Grova hagmarksträd, i 
synnerhet vidkroniga ekar, som står ljusöppet myllrar av liv. En uppskattning har gjorts att 
generellt finns i Sverige omkring 400-500 lav- moss- och svamparter som lever på ekar och 
800-900 olika insektsarter. Eftersom de flesta av dessa arter är beroende av att ekarna står
ljusöppet, är naturtypen känslig för igenväxning. Även den hävdgynnade kärlväxtfloran är
beroende av solljus. Det är nödvändigt att det finns träd i olika åldrar så att det finns träd som
tar vid när de gamla försvinner. Grova hagmarksträd är också en viktig livsmiljö för
fladdermöss. Fladdermöss kan påverkas negativt av att träden är belysta på sommarhalvåret.
Enligt Artportalen så förekommer de för naturtypen typiska arterna slåttergräsfjäril, gulpudrad
spiklav och brun nållav. Enligt åtagandeplanen förekommer också den typiska arten gökärt.

Generell beskrivning av naturtypen:
Naturtypen förekommer på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik fastmark. Träd- och 
buskskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och utgörs av inhemska trädslag. Naturtypen 
inkluderar betade trädklädda hagmarker och betad skog. Naturtypen har lång hävdkontinuitet 
och lång trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Bete förekommer normalt i naturtypen. 
Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull artstock knuten till betespåverkan i 
fältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd. Värden knutna till beteshävd finns.  
Artsammansättningen varierar beroende på geografisk belägenhet och markens 
produktionsförmåga. I hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men även lind, ask 
och i vissa fall tall förekommer. I den betade skogen dominerar oftast barrträd och björk, i 
södra Sverige även ek/bok. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är särskilt 
värdefulla eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrupper. Välbevarad 
grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.
Typiska arter: blåsuga, ormrot, lundstarr, stagg, klockpyrola, ängsvädd, ekspik, sotlav, 
läderlappslav, skogsvisslare, slåttergräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril m.fl.

Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, näringstillförsel, bruten kontinuitet i 
trädskiktet. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i ansluten 
grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och typiska 
arter.

Bevarandemål

Arealen Trädklädd betesmark (9070) ska vara minst 8,2 hektar. Årligt bete ska påverka 
naturtypens dynamik och struktur. Ekar ska prägla betesmarken. Krontäckningen ska kunna 
variera mellan tätare och glesare beskogad mark. Solexponerade, varma miljöer och strukturer 
ska utgöra ett påtagligt inslag i området. Det ska finnas gamla ekar och föryngring av nya ekar 
som efterträdare. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de 
biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande eller invasiva 
arter ska inte finnas i området. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, vidkroniga 
träd, träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, levande träd med döda träddelar 
och död ved i olika former. Typiska arter ska förekomma.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet i området är år 2018 blandat, men mestadels gynnsamt.
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Bilagor

Bilaga 1. Karta med Natura 2000- områdets avgränsning.
Bilaga 2. Natura 2000- naturtypskarta.
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Natura 2000-naturtypskarta, Gamla Ekudden SE0540101.
Mariestads kommun

Inom området finns utvecklingsmark som på sikt kan utvecklas 
till Natura 2000-naturtypen 9080 lövsumpskog. 
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